


























































































































































































































Planificació Academicodocent03/03/2011  25/05/2010 

Taula de reconeixement - Filosofia: 
 
 
Aclariments: 

• Agrupacions que tenen la mateixa assignatura de la llicenciatura i donen un reconeixement 
diferent en el Grau: el simulador escollirà la primera agrupació introduïda, reconeixent 
l’assignatura del Grau que correspongui. Cas que ja estigui reconeguda prèviament per altra 
assignatura de la llicenciatura, escollirà la següent agrupació. 

• Agrupacions que tenen diferents assignatures de la llicenciatura i donen com a reconeguda la 
mateixa assignatura del Grau:si l’alumne sols té superada una única assignatura de les de la 
llicenciatura, cap problema, el simulador escollirà l’agrupació i farà el reconeixement del Grau. 
Cas que l’alumne tingui superades més d’una de les assignatures de la llicenciatura afectades, el 
simulador escollirà la primera agrupació, li farà el reconeixement de l’assignatura del Grau i la 
resta d’assignatures de la llicenciatura no es reconeixeran per taula, aniran directament 
transferència. 

Funcionament del simulador de reconeixement 

1. El simulador farà el reconeixement de les assignatures superades per l’alumne en funció de les 
equivalències de la taula de reconeixement i amb els criteris explicats anteriorment. Les 
assignatures de la llicenciatura que no li hagin estat reconegudes a l’alumne no se li mostraran en 
el bloc de transferència i en el seu lloc a tots els alumnes els apareixerà el següent missatge: 

“En el supòsit que en la proposta de reconeixement generada automàticament per l’aplicació 
hagin quedat sense reconèixer alguns crèdits corresponents a assignatures troncals o optatives de 
la llicenciatura, així com assignatures de lliure elecció, el Cap d’Estudis examinarà la dita 
proposta, per tal de valorar la possibilitat d’una ampliació del reconeixement amb d’altres 
assignatures del Grau, de contingut semblant, que no haguessin estat encara objecte de 
reconeixement. Quan això no sigui possible, les assignatures que no hagin obtingut 
reconeixement seran objecte de transferència de crèdits.” 

2. Tractament lliure elecció: pels crèdits de lliure elecció reconeguts que l’alumne tingui en el seu 
expedient de la llicenciatura l’aplicació farà el reconeixement de fins a 6 crèdits de 
Reconeixement Acadèmic del Grau. 

Text que acompanya a la taula de reconeixement per aprovació: 

“Sempre que la proposta de reconeixement resultant d’aquestes equivalències ofereixi reconeixement 
per a totes les assignatures troncals i optatives de llicenciatura aprovades per l’alumne, la proposta es 
considerarà definitiva. En canvi, quan en la proposta de reconeixement resultant hagin quedat sense 
reconèixer alguns crèdits corresponents a assignatures troncals o optatives de la llicenciatura, el Cap 
d’Estudis haurà d’examinar-la, per tal de valorar la possibilitat d’una ampliació manual del 
reconeixement amb d’altres assignatures del Grau, de contingut semblant, entre les que encara no 
hagin estat objecte de reconeixement. Quan això no sigui possible, les assignatures que no hagin 
obtingut reconeixement seran objecte de transferència de crèdits.” 




